DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Doplnění usnesení ZMP č. 480 ze dne 9. listopadu 2017 ve věci změny výše podílu státu
na pozemku parc. č. 5251/17, k. ú. Plzeň, který je předmětem převodu na město Plzeň.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Usnesením Rady města Plzně č. 1069 ze dne 17. října 2017 a následně usnesením
Zastupitelstva města Plzně č. 480 ze dne 9. listopadu 2017 bylo schváleno uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Plzní a Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, IČO 69797111,
Radobyčická 14, Plzeň, na bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Plzně, a to
spoluvlastnického podílu 36/128 k celku nově vzniklého pozemku parc. č. 5251/17
o výměře 399 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, který byl oddělen
z pozemku parc. č. 5251/3 o celkové výměře 1387 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace,
zaps. na LV č. 37667 pro k. ú. Plzeň. Bohužel smlouva o bezúplatném převodu nebyla ze
strany státu realizována, a to z důvodu platnosti právní úpravy předkupního práva. Novelou
občanského zákoníku došlo k omezení předkupního práva spoluvlastníků, a tudíž již lze
realizovat předmětnou majetkovou transakci.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sdělil, že v současné době je již
spoluvlastníkem na předmětném pozemku podílem 5/16 k celku (podíl státu se zvýšil ze
spoluvlastnického podílu 36/128 na podíl 5/16 k celku na předmětném pozemku). Z tohoto
důvodu je nutné předložit tento materiál.
Historie případu je popsána v příloze č. 2 - důvodová zpráva z roku 2017.
Rada města Plzně svým usnesením č. 335 ze dne 12. 4. 2021 souhlasí s navrženou změnou.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Doplnění usnesení ZMP č. 480 ze dne 9. listopadu 2017 ve věci zvýšení podílu státu na
pozemku parc. č. 5251/17, k. ú. Plzeň, který je předmětem převodu na město Plzeň.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Viz návrh usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí(v če t ně vš e ch
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)
Žádné.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení.
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8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta
Usnesení RMP č. 1069 ze dne 17. 10. 2017.
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=89546.
Usnesení ZMP č. 480 ze dne 9. 11. 2017.
Usnesení RMP č. 335 ze dne 12. 4. 2021.
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=103652.
9. Závazk y či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Nešetří se.
10. Přílo hy
Příloha č. 1 – usnesení ZMP č. 480 ze dne 9. 11. 2017.
Příloha č. 2 – historie případu.
Příloha č. 3 – katastrální mapy.
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